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Privacidade e Proteção de Dados  

da 

Freguesia de São Brás de Alportel 

 

PREÂMBULO 

A sua Privacidade e a Proteção dos seus Dados Pessoais sempre foram muito importantes para a 

Freguesia de São Brás de Alportel. Assim manifestamos a nossa garantia de, com a nova legislação, 

reforçar a sua proteção e os seus direitos. 

Este documento resume o nosso compromisso no cumprimento da Lei da Proteção de Dados 

Pessoais (Lei n.º 67/98 de 26 de outubro de 1998, em diante ”LPDP”) e do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

abril de 2016, em diante “RGPD”) que asseguram a proteção das pessoas singulares, no que diz 

respeito ao tratamento dos seus dados pessoais, à livre circulação desses dados, e, ainda, define as 

condições, a forma, os direitos e a privacidade como tratamos os seus dados pessoais. 

Assim é importante que leia frequentemente este documento e conheça a nossa política de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.  

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nos termos legais são considerados "dados pessoais" qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável, pelo que a proteção não abrange os dados de pessoas coletivas. 

A Freguesia de São Brás de Alportel, no âmbito da sua atividade e responsabilidade, procede à 

recolha e ao tratamento dos dados pessoais no universo dos serviços por si prestados, e com as 

finalidades a eles conexos, mediante comunicação e autorização do titular dos dados pessoais. 

 

Poderemos recolher dados pessoais dos fregueses sob várias formas, incluindo e nomeadamente, 

quando os utilizadores subscrevem uma publicação, respondem a inquéritos, preencham um 

formulário (em conexão com quaisquer serviços), participem em atividades, usem funcionalidades, 
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solicitem declarações, atestados, pedidos licenças, pedidos diversos, autos de declaração, 

certidões, isenções ou recorram a recursos que disponibilizamos no nosso site, nos nossos serviços 

gerais e no atendimento.  Poderá  ser  solicitado  aos utilizadores que forneçam, conforme os 

casos, o seu nome, morada, endereço de correio eletrónico, telefone, entre muitos outros dados 

pessoais. 

Os dados pessoais podem ser transmitidos, recolhidos ou solicitados a candidatos a funcionários, 

funcionários, estagiários ou equiparados, fregueses, participantes, utilizadores, beneficiários, entre 

outros. 

No entanto, todos poderão visitar o nosso sitio, na internet, de forma anónima. Apenas 

procederemos à recolha de dados pessoais quando nos sejam remetidos voluntariamente ou se 

nos autorizarem a proceder a tal recolha. 

 

 

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS 

O RGPD veio estabelecer as regras relativas à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito 

à recolha e tratamento de dados pessoais, e à livre circulação desses dados, e defender os seus 

direitos e as liberdades fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o seu direito de 

proteção dos seus dados pessoais.  

A Freguesia de São Brás de Alportel tem implementados sistemas de segurança, regras e outros 

procedimentos, de modo a garantir a proteção dos dados pessoais, bem como para prevenir o 

acesso não autorizado aos dados, ao uso impróprio, à sua divulgação, perda ou destruição. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

A Freguesia de São Brás de Alportel, com sede na Rua Doutor Medeiros Galvão n.º1, 8150-146 São 

Brás de Alportel, Número de Identificação de Pessoa Coletiva 501 282 904, é a responsável pelo 

tratamento dos seus dados pessoais. Caso tenha alguma questão adicional, quanto ao tratamento 

que fazemos dos dados pessoais, pode contactar o Encarregado de Proteção de Dados através do 

e-mail: epd@jf-sbrasalportel.pt, por correspondência postal ou na nossa sede.  
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TIPOLOGIA DOS DADOS PESSOAIS 

 

 

 

In
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Conhecimento e Crenças

Autenticação Informação usada para autenticar um indivíduo com algo que ele sabe ; senhas de acesso, PIN.

Preferência

Ex
te

rn
as

Identificação

Dados Biográficos

Dados Genéticos

Dados Biométricos

Saúde

Demografia

H
is

tó
ri

co
s

Histórias de Vida
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n
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Conta  Informação que identifica a conta financeira de um indivíduo, número de conta bancária.

Propriedade

Transações

So
ci

ai
s

Profissional

Criminal Informação acerca da atividade criminal de um individuo; condenações, acusações.

Família

Informação relativo a crenças religiosas,  crenças fi losóficas, pensamentos, o que sabem e não 

sabem, o que alguém pensa.

Informação acerca de preferências ou interesses ; opiniões, intenções, interesses, comidas 

preferidas, cores, gostos, não gostos, música.

Informação relativo a nome, número de identificação, número de identificação fiscal, número 

identificação segurança social, fotografia, assinatura, morada, contato telefónico, ou endereço 

de correio eletrónico.

Data de nascimento, sexo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, informação sobre o 

agregado familiar, habilitações académicas, ou dados sobre a profissão.

Dados pessoais relativos às características genéticas, hereditárias ou adquiridas de uma 

pessoa singular.

Informação que descreve as características físicas de um indivíduo: altura, peso, idade, cor do 

cabelo, tonalidade da pele, género. 

Dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular, incluindo 

a prestação de saúde, que revelem informações sobre o estado de saúde, tipos de sangue.

Informação que descreve as características de um indivíduo partilhadas por outros, faixas 

etárias, traços físicos, escalões de rendimento, geografia.

Informação acerca do historial pessoal de um individuo: situações que aconteceram na vida 

pessoal a ele diretamente ou à volta dele que podem ter influenciado a sua vida.

 Informação acerca de coisas que o indivíduo tem, arrendou, emprestou ou possuiu ; 

 automóveis, casas, apartamentos, bens pessoais.

 Informação acerca das compras, despesas ou receitas um indivíduo ; compras, vendas, crédito, 

receitas, registos de empréstimos, transações, impostos, hábitos de compras.

 Informação acerca da carreira académica ou profissional; cargos, salário, historial de 

trabalho, escolas frequentadas, empregos, avaliações, entrevistas, certificações.

Informação acerca da família de um individuo e as suas relações; estrutura familiar, filhos, 

irmãos, primos...
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PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos com o seu consentimento serão conservados enquanto existir uma 

relação entre as partes e/ou durante o tempo necessário ao cumprimento das obrigações legais, 

regulamentares ou para proteção dos interesses legítimos desta Freguesia e dos titulares dos 

dados. 

 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

Esta Freguesia de São Brás de Alportel garante o exercício dos seus direitos, para além, do direito 

de revogar os consentimentos que nos tenham sido dados e caso se verifiquem as condições legais 

correspondentes, que são os seguintes: 

• Direito de acesso sobre os seus dados pessoais armazenados por nós, segundo o 

Artigo 15º do RGPD; 

• Direito de retificação de dados incorretos ou de complemento de dados incompletos, 

segundo o Artigo 16º do RGPD; 

• Direito ao Ser Esquecido ou que sejam apagados os seus dados pessoais 

armazenados por nós, segundo o Artigo 17º do RGPD; 

• Direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais, segundo o Artigo 18º do 

RGPD; 

• Direito de portabilidade dos dados segundo o Artigo 20º do RGPD; 

• Direito de oposição segundo o Artigo 21º do RGPD; 

• Direito a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, segundo o 

Artigo 22º do RGPD. 

 

 Direito de Acesso 

Direito a obter a informação de, quais são os seus dados pessoais que forneceram à Freguesia, e 

como são tratados, como por exemplo, quais as finalidades do tratamento, quais os prazos de 

conservação, entre outros. 
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 Direito de Retificação 

Direito de solicitar a retificação dos seus dados pessoais que se encontrem inexatos ou solicitar 

que os dados pessoais incompletos sejam completados como são, por exemplo, a morada, o 

endereço de correio eletrónico, os contactos telefónicos, entre outros. 

 Direito a Ser Esquecido ou Direito ao Apagamento dos seus Dados 

Direito de obter o apagamento dos seus dados pessoais, desde que não se verifiquem 

fundamentos válidos para a sua conservação, nomeadamente o de conservar os dados para 

cumprir uma obrigação legal de preservação para investigação, deteção e repressão de crimes ou 

porque se encontra em curso um processo judicial. 

  Direito à Limitação do Tratamento 

Direito a solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, sob a forma de: (1) 

suspensão do tratamento ou (2) limitação do âmbito do tratamento a certas categorias de dados 

ou finalidades de tratamento. 

 Direito à Portabilidade dos Dados 

Direito de receber os dados que nos forneceu e que ao próprio digam respeito, pe. em formato 

digital de uso corrente e de leitura automática, ou de solicitar a sua transmissão direta, para outra 

entidade, que passe a ser o novo responsável pelos seus dados pessoais, desde que, tecnicamente 

seja possível. 

 Direito de Oposição 

Direito de se opor a qualquer momento a um tratamento de dados, desde que não se verifiquem 

interesses legítimos que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades. 

 Direito a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas 

Direito a requerer que haja intervenção humana ou a contestar decisões baseadas em tratamentos 

de dados totalmente automatizadas que possam produzir efeitos significativos nas suas esferas 

jurídicas ou vida privada, salvo em situações de exceção previstas na lei. 
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EXERCÍCIO DOS DIREITOS 

De acordo com as disposições da LDPD e do RGPD, o utilizador pode exercer a todo o tempo todos 

os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição, portabilidade e não ficar 

sujeito a decisões exclusivamente automáticas, através de solicitação ao Encarregado de Proteção 

de Dados da Freguesia de São Brás de Alportel, por escrito, por qualquer dos seguintes meios: 

- Endereço eletrónico: epd@jf-sbrasalportel.pt; 

- Para a morada: Freguesia de São Brás de Alportel | A/C. Encarregado de Proteção de Dados | Rua 

Doutor Medeiros Galvão nº 1 | 8150-146 São Brás de Alportel. 

Caso o utilizador deseje, a qualquer momento, deixar de fazer parte da base de dados da Freguesia 

de São Brás de Alportel poderá exercer esse direito, através destes contactos, se assim for possível. 

 

 

CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS 

A freguesia recolhe e trata os dados pessoais quando tiver obtido o consentimento prévio, 

expresso, por escrito, oralmente ou através de ação explicita, informada, livre e para fins 

específicos do titular dos dados. 

 

RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 

A Freguesia de São Brás de Alportel assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado 

no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais foram recolhidos ou para as finalidades compatíveis 

com o(s) propósito(s) inicial(is), para que foram recolhidos, nomeadamente através de 

preenchimento de formulários, requerimentos, impressos, inscrições e pedidos diversos 

apresentados no atendimento ou enviados por meios eletrónicos. 

A Freguesia recolhe, também, os dados pessoais através de formulários e concursos de 

candidatura a trabalho ou quando recebemos Curriculo Vitae, quer seja solicitados ou enviados 

voluntariamente. Recebemos, também, dados pessoais através dos comentários proferidos pelos 

próprios nas redes sociais. 
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O nosso compromisso é de implementar sucessivamente uma cultura de minimização de dados, 

em que apenas se recolhe, utiliza e conserva os dados pessoais estritamente necessários ao 

desenvolvimento da nossa atividade e das nossas competências, na persecução dos interesses dos 

nossos cidadãos.  

Esta freguesia não recolhe dados pessoais no nosso sítio da Internet http://www.jf-sbrasalportel.pt 

poderá sim, no futuro, recolher informações para fins estatísticos como são exemplo, duração da 

sessão, browser utilizado, tipo de dispositivo, entre outros. Estas informações recolhidas, durante a 

navegação, podem destinar-se à analise e aperfeiçoamento de determinadas ferramentas e 

funcionalidades disponíveis no nosso sítio, com o intuito de melhorar a experiência dos 

utilizadores. 

 

TRANSMISSÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Freguesia de São Brás de Alportel só transmitirá os seus dados pessoais a terceiros, com o seu 

consentimento expresso, ou no estrito cumprimento das obrigações legais consentidas a esta 

autarquia ou, ainda, no exercício das funções de interesse público e autoridade pública. 

A Freguesia poderá, ainda, transmitir os seus dados pessoais, na persecução das suas 

competências e das suas atividades, a terceiros – com os quais estabeleça protocolo, acordo de 

cooperação ou contrato, pontuais ou permanentes, que também façam cumprir a regulamentação 

de proteção de dados – para prestação de um serviço. Assim, serão adotadas as medidas técnicas e 

organizativas adequadas de forma a que a entidade terceira respeite e cumpra, com zelo, as nossas 

políticas de privacidade e proteção de dados.  

Poderemos ainda transmitir os dados pessoais, a entidades terceiras e a organismo públicos, na 

obrigatoriedade do cumprimento da lei, de um contrato cujo titular seja parte interessada, de uma 

obrigação jurídica ou na defesa dos interesses vitais do titular dos dados. 

A Freguesia não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais ou 

de publicidade. 
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Os dados recolhidos, autorizados ou consentidos pelo seu titular, como é exemplo o endereço de 

correio eletrónico e o numero de telemóvel, serão processados para fins de divulgação de 

novidades, informações, serviços ou eventos relativos à Freguesia. Poderá a qualquer momento e a 

seu pedido, solicitar o cancelamento do seu uso deixando de receber tais notificações. 

 

 

TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS DADOS  

Os dados pessoais recolhidos, pela Freguesia, nos termos aqui descritos e no respeito pela  

legislação em vigor só poderão ser conservados e tratados durante o período estritamente 

necessário, tendo em conta a finalidade da recolha. 

A Freguesia conserva e trata os dados pessoais pelo tempo necessário e obrigatório, e enquanto 

subsistirem as legitimas finalidades contratuais, extracontratuais, legais, fiscais e regulamentares 

na defesa dos interesses da Freguesia e dos Cidadãos.  

Os dados pessoais relacionados com candidatos, a trabalhadores,  são armazenados durante um 

ano.  Os cookies usados pela Freguesia de São Brás de Alportel são armazenados até que o 

utilizador os remova no seu browser. Quando nos contatam para pedir uma informação, 

guardamos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para processar e efetivar o seu 

pedido.   

Tem acesso aos dados pessoais, de forma controlada e monitorizada, os colaboradores desta 

freguesia que deles necessitem para exercício das funções e competências que lhes foram 

atribuídas. Os colaboradores desta Freguesia estão sujeitos ao cumprimentos das normas de 

conduta, do sigilo profissional e conscientes da necessidade de cumprir o RGPD e o presente 

documento.  

 

AUTORIDADE DE CONTROLO 

Nos termos legais, o titular dos dados tem o direito a apresentar uma reclamação em matéria de 

proteção de dados pessoais à autoridade de controlo competente, neste caso à Comissão Nacional 

de Proteção de Dados (CNPD). 
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ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Freguesia de São Brás de Alportel reserva-se o direito de, a todo o momento, alterar, acrescentar 

ou revogar, parcial ou totalmente, a presente política de Privacidade e Proteção de Dados da 

Freguesia de São Brás de Alportel. Quaisquer alterações serão prontamente divulgadas, pelo que 

se sugere a consulta regular, a este documento, para verificar se foram efetivadas alterações, e 

sempre em conformidade com o estabelecido na Lei. 

 

Data da última atualização:  31 de Outubro de 2018 

 

Despacho de Aprovação: 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

 

Aprovado em reunião do executivo de 19/Nov./ 2018 

 

O Presidente:__________ assinado __________ 

 

O Secretário:__________ assinado __________ 

 

O Tesoureiro:__________ assinado __________ 

 

O Vogal:_____________assinado___________ 

 

O Vogal:____________ assinado __________ 

  

 


